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Comisia pentru invat:ainant,
^tiin^a, tineret sport

Nr. XXVIII/167/08.09.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative privind modificarea si completarea Legii
Educatiei Nationale nr.1/2011

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat,
cu modificarile ulterioare, Comisia pentru mva5:amant, §tiin5:a, tineret ^i sport, prin
adresa nr. L469/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative privind
modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, adoptata de
Camera Deputajilor in forma ini^iala, in condi^iile art. 75 alin. (2) teza a lll-a din
Constitu^:ia Romaniei, republicata.
Propunerea legislativa are ca obiect de regJementare completarea art.74 si
art.77 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Potrivit expunerii de motive, este necesara o reglementare speciala si
derogatorie de la normele generale care stabilesc continutul examenelor specifice
evaluarilor nationale si bacalaureatului pentru anul scolar 2019-2020, in conditiile
situa|:iei generate de evolujia pandemiei de noul coronavirus.
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa ^i a avizat favorabil cu
observafii §i propuneri.
Consiliul Economic ^i Social a transmis punctele de vedere exprimate de
partile reprezentate in Plenul CES.
Guvernul, prin punctul sau de vedere, nu sustine adoptarea acestei propuneri
legislative.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu
prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile
ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de stat Dragos-Lucian
Radulescu - Ministerul Educatiei si Cercetarii.
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In §edinl:a din 8 septembrie 2020, membrii Comisiei pentru mva^amant,
^tiin^a, tineret ?! sport au analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu'^unanimitate
de voturi, sa adopte raport de respingere din urmatoarele considerente:
- media obtinuta la probele de evaluare nationala de la sfarsitul clasei a Vlll-a
are, m prezent, o pondere semnificativa in stabilirea mediei pentru admiterea la
liceu. Pentru anul 2020, eliminarea criteriului cunoscut de elevi la inceputul dclului
gimnazial/liceal §i stabilirea, cu foarte scurt timp inainte de examene, a unui nou
criteriu, respectiv mediile de promovare a claselor V-VIlI/lX-XIl pentru stabilirea
mediei de admitere la liceu/facultate, poate fi interpretat ca o mcalcare a
principiulul neretroactivitatii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutia
Romaniei, republicata, prin aceea ca elevii nu au cunoscut aceasta regula de
admitere la liceu/facultate la momentul intrarii m ciclul gimnazial/liceal. De
asemenea, nolle programe pentru examenul national de bacalaureat 2020 si
examenul de evaluare nationala 2020 au fost deja publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea 1, nr. 438/25.05.2020. - eliminarea unei metode prin care se
asigura evaluarea obiectiva a elevilor, prin stabilirea unor subiecte unice la nivel
national si a unui barem unic de notare, ridica probleme si din perspectiva
respectarii art. 16 alin. (1] din legea fundamentala, referitor la egalitatea in drepturi
a cetatenilor;
- solutiile legislative propuse nu au in vedere situatia absolventilor de liceu
din anii anteriori, care nu au promovat examenul de bacalaureat. Astfel, prin luarea
in considerare a mediilor ob^inute la promovarea claselor IX-XII, ar fi infranta chiar
ratiunea organizarii acestui examen, intrucat toti acesti absolvenfi ar urma sa fie
promovati. in acest mod, s-ar crea o discriminare intre elevii din anii anteriori, caz
in care unii au depus eforturi sustinute pentru promovarea examenului national de
bacalaureat.
Comisia pentru inva^amant, §tiinla, tineret 51 sport supune spre dezbatere ^i
adoptare plenului Senatului raportul de respingere a propunerii legislative.
in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din
categoria legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile
art.76alin.(l) din Constitufie.
Potrivit art.75 din Constitutia Romaniei, republicata, ^i art.92 alin.(83 pct.2
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este
Camera decizionala.
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Secraar,

Pre^edinte,

Senator Liliana Sbirnea

Senator Liviu-Marian Pop
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